
1 
 

 

 

 

  

 

2011 
 

CEIP … 
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[XARXA CENTRES 
PLURILINGÜES] 
.. 

Ordre de 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix la Xarxa de 
Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana 

ÍNDEX. 

a) Un projecte lingüístic, que haurà d’arreplegar aquelles 
actuacions generals i específiques, així com aquells 
aspectes metodològics i organitzatius dissenyats per a 
respondre a la realitat de l’alumnat. El projecte també 
inclourà els criteris i procediments previstos per a 
implantar-lo, desplegar-lo, fer-ne el seguiment i avaluar-
lo. 
b) La informació relativa a l’experiència en matèria de 
plurilingüisme, si és el cas. 
c) Determinació del curs i l’etapa en què es vehiculen 
àrees, matèries o mòduls no lingüístics en una llengua 
estrangera. 
d) Determinació d’àrees, matèries o mòduls no lingüístics 
que s’impartixen en llengua estrangera, amb indicació 
d’esta. 
e) Relació nominal del professorat que impartix la 
docència en cada una de les llengües, amb indicació de 
la seua situació administrativa, així com la titulació o el 
certificat que acredite la seua competència lingüística. 
f) Certificat de la Secretaria del centre en què es 
transcriga literalment l’apartat de l’acta del Consell 
Escolar, o de l’òrgan que tinga atribuïdes les seues 
funcions en el cas dels centres privats no concertats, en 
què conste l’aprovació del centre per a participar en la 
Xarxa de Centres Plurilingües, i el compromís de complir 
amb el que establix esta orde. 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/15/pdf/2011_4482.pdf
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A- PROJECTE LINGÜÍSTIC. 

 
 
 
 
 

1- Pla d’ensenyament i ús vehicular de les llengües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.- Organització de la diversitat de les llengües.  
 

Les llengües oficials: 
Indicador de qualitat relacionat: 
1. El programa es caracteritza per la coexistència i convivència de les dues llengües 

oficials en una proporció que assegure a l’alumnat l’adquisició equilibrada de les 
competències lingüístiques i comunicatives pròpies de cada etapa en les dues 
llengües oficials –d’acord amb el que marca la LUEV: “Qualsevol que haja estat la llengua 

habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el 
valencià en igualtat amb el castellà” (Art.19) 

 

La llengua estrangera: 
Indicador de qualitat relacionat: 
2. El programa proporciona el domini funcional de l’anglés al final de l’etapa de 

primària i permet  l’alumnat seguir una àrea en anglés a l’ESO. 
 

La llengua dels i de les alumnes: 
 Indicadors de qualitat relacionats: 

3. El programa propicia el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no 
curriculars però pròpies de l’alumnat. 

4. Les llengües i cultures de la immigració hi són present a l’escola... 
5. L’escola promou la possibilitat que l’alumnat estranger puga rebre –si ho desitja-- 

classes en la seua llengua en l’horari extraescolar. 
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1.2.- Organització de la diversitat de l’alumnat. 

Indicadors de qualitat relacionats: 
6. Per tal que l’ensenyament esdevinga vertaderament comprensiu a l’aula, 

s’articulen propostes d’ensenyança multinivell. (Entenem per ensenyança 
multinivell l’estratègia, el procés i la concreció d’itineraris paral·lels o simultanis 
d’aprenentatge diversificats en funció dels trets específics de l’alumnat.) 

7. Per tal que aquest ensenyament comprensiu diversificat siga operatiu i viable, 
s’estableixen pautes organitzatives, rutines d’aula i patrons de conducta 
mínimament estereotipats i regulats que faciliten l’anticipació de la conducta de 
l’alumne/a, donen un grau més elevat de seguretat a l’ensenyant i sistematitzen el 
control i la gestió de l’aula. 

8. Per a fer  viable l’ensenyament multinivell, s’ha previst l’optimització de recursos 
humans i materials  que permeten operativitzar les propostes diversificades, 
inclosa l’existència simultània, en determinades hores de la jornada escolar, de 
dos mestres (tutor/a + mestre/a suport) alhora a l’aula, que faciliten l’establiment 
d’aquests diferents nivells. 

 
 
1.3.- Tractament didàctic de l’ensenyament i ús vehicular de les llengües. 
 

Indicadors de qualitat relacionats: 
9. El valencià és introduït en el 

programa d’immersió lingüístics 
i el programa d’incorporació 
progressiva des del primer 
nivell de l’educació infantil. 

10. El tractament sistemàtic de la 
lectoescriptura és introduït 
inicialment en valencià i 
posteriorment en castellà en el 
PIL, i de forma simultània en el 
PIP. 

11. El valencià és la llengua 
d’instrucció majoritària en les 
àrees no lingüístiques en el 
PIL. En el PIP, l’ús vehicular del valencià tendirà a igualar-se al PIL en el 3r. cicle 
de primària. 

12. L’anglés s’incorpora als 4 anys com a llengua d’instrucció. 
 

Cal que l’educació plurilingüe utilitze una metodologia avançada de l’ensenyament de la 
llengua. Els processos d’apropiació d’una llengua es realitzen mitjançant un enfocament 
comunicatiu que té en compte les característiques següents: 

a) L’apropiació de les llengües es realitza en contextos formals (escola) i informals ( 
entorn social) de manera simultània i consecutiva. 

b) L’apropiació d’una llengua es realitza usant-la per a fer coses interessants amb 
ella. 

c) L’alumne/a aprén una llengua a partir de les habilitats i els coneixements previs que 
posseix d’altra o altres llengües. 

d) L’alumne/a avança en el domini d’una llengua a partir de la interacció amb 
persones més competents. (mestres o companys/es). 

e) L’alumne/a consolida la seua competència plurilingüe mitjançant la reflexió sobre 
què són, com estan articulades i com funcionen les llengües. 

f) L’alumne/a necessita estar motivat; ha de trobar sentit i interés a les tasques. 
g) L’alumne/a ha de ser agent actiu del propi aprenentatge. 
h) L’alumne/a construeix i reconstrueix constantment la seua identitat lingüística i 

cultural a partir del paisatge lingüístic que l’envolta.  
 

  



 

1.4.- L’aplicació del programa: Els suports i els recursos. 
L’aplicació en el centre d’un programa d’educació plurilingüe presenta dos aspectes 
fonamentals: l’organització i la disponibilitat de recursos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organització: 
L’educació plurilingüe exigeix un plantejament global, organitzatiu, metodològic i avaluatiu 
que implica tots els cicles i etapes, i la totalitat del professorat del centre. La coordinació 
(vertical i horizontal) i l’agrupació flexible de l’alumnat són requisits que permeten  aquest 
plantejament global. 
 
Els recursos: 
El centre ha de disposar  dels recursos necessaris que li permeten afrontar amb èxit 
l’educació plurilingüe: 
 Professorat competent a nivell lingüístic. 
 Materials curriculars adequats i elaborats des de la perspectiva de l’educació 

plurilingüe. 
 Professorat de suport per a l’aplicació de la metodologia d’immersió i per a donar 

resposta a les necessitats pròpies de l’alumnat nouvingut. 
 (...) 

 
La responsabilitat pel que fa a l’organització recau sobre el centre; però  --pel que fa a la 
dotació de recursos—  aquesta responsabilitat recau sobre  la Conselleria d’Educació. 
En un projecte d’educació plurilingüe, més important que la planificació és la seua 
aplicació. Es tracta d’un procés molt exigent per al professorat, que es desenvolupa 
coherentment a través de les diferents etapes i que exigeix implicació del centre, de les 
famílies i de l’administració que n’ha de garantir els recursos. 
 
En conseqüència, l’aplicació del programa està condicionada als següents requisits: 
 A la voluntat i capacitat del centre per a poder dur-ho endavant. (Indicador 13 i 14) 
 Als recursos humans i materials que garantitzen un correcte desenvolupament del 

mateix. (Indicador 15) 
 A l’assumpció del projecte per les famílies. (Indicador núm. 16) 

 
 

 Indicadors de qualitat relacionats: 
13. El professorat assumeix una responsabilitat compartida amb la resta de l’equip pel 

que fa a la consecució dels objectius tan lingüístics com disciplinaris.(Treball en 
equip). 

14. L’equip directiu té capacitat per a liderar el projecte. 
15. L’administració educativa assegura, a través de plans de formació, 

a. Professorat competent en les llengües que imparteix. 
b. Professorat de suport per a l’aplicació de programes d’immersió. 
c. Professorat de suport per a respondre a les necessitats de l’alumnat 

nouvingut. 



d. Recursos humans i materials a mode compensatori d’acord amb les 
característiques del centre. 

16. Les famílies, en coherència amb el projecte, assumeixen voluntàriament la 
realització de les proves d’avaluació –cas d’haver-ne--en la llengua vehicular 
d’ensenyament. (L’ús vehicular, els materials i les avaluacions han d’anar 
associats) 

 
 
1.5.- Participació de la comunitat educativa en l’elaboració, aplicació i 
avaluació del projecte. 
 
Les famílies  han de tenir sempre la informació necessària que els permeta la seua 
participació i suport. 

 
 Indicadors de qualitat relacionats: 

17. Les famílies tenen un coneixement profund del projecte i l’assumeixen. 
18. Les famílies participen en l’aplicació del projecte a través de les recomanacions i 

pautes facilitades pel professorat. 
19. Les famílies participen en l’avaluació del projecte a través de les reunions de 

classe i altres procediments establerts pel centre. 
20. S’informa adequadament les famílies a través d’entrevistes i lliurament d’informes 

per escrit. 
 
 

1.6.- L’avaluació. 
 

Qué avaluar? 
El projecte d’educació plurilingüe d’un centre no és un procés que puga avançar de 
manera segura sense el seguiment i control adequats. Amb la periodicitat necessària, es  
realitzarà una avaluació, que mesurarà el rendiment dels alumnes i les alumnes i, alhora, 

avaluarà com s’ha 
fet l’anàlisi del 
context, la 
planificació i 
l’aplicació del 
projecte en el centre 
per tal de poder 
explicar el rendiment 
dels alumnes i les 
alumnes a partir del 
funcionament 
d’aquests elements.  

 
 
Fins de l’avaluació: 
L’avaluació hauria de permetre: 
 La comprovació del nivell de qualitat dels resultats del centre.  
 L’establiment de plans de 

millora pel que fa al 
disseny i aplicació del 
projecte a partir de la 
constatació dels elements 
que no han funcionat com 
s’esperava. 

 La dotació de recursos 
suplementaris d’acord amb 
les circumstàncies i les 
dificultats del centre. 

 La possibilitat de comparar 
el nivell d’èxit de diferents 



projectes lingüístics de centres distints en contextos semblants per tal de descobrir els 
factors que influeixen en aquest èxit.  

 

 
Indicadors de qualitat relacionats: 
21. Es mesura el rendiment de l’alumne/a. 
22. S’elabora un informe d’avaluació trimestral. (Ha de constar anàlisi del context, 

planificació i grau d’aplicació del projecte per tal de poder explicar el rendiment de 
l’alumnat) 

23. S’avalua el grau d’aplicació del projecte educatiu. 
24. Tot el professorat complimenta el registre d’avaluació en la plataforma acordada 

pel centre d’acord amb els protocols i criteris establerts. 

  



 

2- Pla de normalització del valencià. 
 

El Pla de Normalització Lingüística del centre és un pla d'actuació que establix uns objectius 
pel que fa a l'extensió de l'ús del valencià en l'activitat acadèmica, administrativa i social del 
centre per a un termini mitjà i n'especifica la temporització anual per a aquest període, les 
estratègies d'actuació, els responsables i els recursos, i els sistemes d'avaluació. 

L'objectiu bàsic de tot el procés ha de ser la normalització plena del centre 

 

 
 
 
Indicadors de qualitat relacionats: 

 
Extensió de l’ús del valencià pel que fa a l’àmbit administratiu i social. 
25. Tramitació i difusió de tota la documentació oficial de gestió administrativa i 

econòmica. 
26. Retolació. 
27. Tauler d'anuncis. 
 
Extensió de l’ús del valencià pel que fa a l’àmbit acadèmic: Comprén tots els usos 
orals i escrits de la llengua produïts amb la finalitat d’ordenar la planificació i la gestió 
pedagògica. 
28. Tots els documents de gestió pedagògica. 
29. Utilització del valencià com a llengua de treball. 
 
Extensió del valencià en la interacció didàctica: Comprén les relacions interpersonals 
que s’estableixen en la comunicació educativa. 
30. Es té especial atenció als continguts actitudinals a l’hora de programar. 
31. Utilització del valencià en les festes escolars: Nadal, pregó de Carnestoltes,... 

(Proposta de millora curs 1994-95) 
32. Biblioteca: documentació relativa al servei de préstec dels llibres; retolació 
33. Aula d’informàtica, tant pel que fa a l’ús vehicular com a dotació de materials. 

(Proposta de millora curs 1993-94) 
 
Extensió del valencià en la interacció amb l’entorn familiar: Comprén tot el conjunt de 
situacions de relació entre la societat i el centre escolar. 
34. Els informes dels alumnes tendiran a ser en valencià. (proposta de millora curs 

1994-95 
35. Comunicats als pares i mares. (Cal assegurar-ne la comprensió utilitzant 

estratègies adequades) 
36. En les reunions de pares i mares es garanteix el dret d'expressar-se en qualsevol 

de les llengües oficials. Aquesta garantia es fa efectiva fomentant –per part dels 
professionals-- l'ús del valencià en aquestes reunions. 

 

Elaboració i avaluació del PNL i del PANL: 
37. La CCP assumeix les següents funcions: Analitzar, des del punt de vista educatiu, 

el context cultural i sociolingüístic del centre a fi de proposar a l’equip directiu el 

PNL i, si fa el cas, el DPP perquè siga inclòs en el PEC. (ROF). 

38. A les Programacions Generals Anuals es concreten quines actuacions es 
realitzaran. Quan s’elabora el corresponent Pla Anual de Normalització Lingüística 
es defineix cada actuació, el temps d’aplicació, els recursos i els responsables. 

 

Pla de Normalització Lingüística

Àmbit 
administratiu i 

social.

Àmbit de gestió 
acadèmica.

Àmbit 
d'interacció 
didàctica.

Àmbit 
d'interacció amb 
l'entorn familiar.

Elaboració i 
avaluació.
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EXPERIÈNCIA DEL CENTRE 
EN MATÈRIA DE 

PLURILINGÜISME. 
 

--A complimentar per cada centre d’acord amb la seua experiència: 

aplicació programa immersió, PEBE, etc... -- 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

C 
 
 

Determinació del curs i l’etapa 
en què es vehiculen àrees, 

matèries o mòduls no 
lingüístics en una llengua 

estrangera. 
 
 

Cursos en què es vehiculen mòduls no lingüístics en 
anglés. 
 
(Exemple) 
 En Ed. Infantil. (1:30 setmanal) 
 En 1r. cicle de primària. (1:30 

setmanal) 
 En 2n. cicle de primària. (1:00 

setmanal) 
 En 3r. cicle de primària. (2:00 

setmanal) 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ED. INFANTIL 1r. CICLE 2n. CICLE 3r. CICLE

MÒDULS NO LINGÜÍSTICS. ÀREA LINGUÍSTICA.
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Ús vehicular de les llengües.  
(Adjuntar, si cal, els vostres cronogrames aprovats) 
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D 
 
 
Determinació d’àrees, matèries o 

mòduls no lingüístics que 
s’impartixen en llengua 

estrangera. 
 
  



(A títol orientatiu) 
 

Objectius diferenciats a través de les diferents etapes educatives 
 
A l’educació infantil, l’enfocament 
plurilingüe apunta fonamentalment cap al 
desenvolupament d’un conjunt d’actituds 
positives cap les llengües i les comunitats 
lingüístiques.  
El punt de partida serien les llengües 
presents a l’aula. El mínim a exigir seria una 
correcta pronunciació dels noms de 
l’alumnat, la utilització de salutacions i 
acomiadaments en les llengües dels 
estudiants i en un entorn lingüístic ric a 
l’aula i a l’escola. A partir d’aquí, es un 
apropament lúdic a les llengües el que 
permetrà crear una base actitudinal sobre la 
qual treballar en els nivells educatius 
següents. També es poden utilitzar contes 
narrats pels familiars en les llengües dels 
estudiants, jocs tradicionals, … etc. 
 
A partir dels 4 anys, s’introdueix 
l’aprenentatge de l’anglés com a llengua estrangera des d’un enfocament comunicatiu. (Veure 
metodologia) 
 
 
A l’Educació Primària, a més a més de les actituds, la socialització pot ser l’objectiu fonamental.  Per 
arribar-hi es pot aprofundir en un apropament comunicatiu a les llengües dels estudiants, facilitant el seu 
aprenentatge a través de tallers, a més a més d’altres activitats  que impliquen l’ús actiu de les llengües 
per a la comunicació com textos multilingües, recitals de poesia, etc. A més a més d’aquest apropament 
comunicatiu, en l’últim cicle de primària es podria considerar un apropament al plurilingüisme basat en 
els continguts curriculars. La creació de senzills glossaris o el disseny de material gràfic en diferents 
llengües  poden ser el resultat de tasques d’aprenentatge de llengües i continguts. 

 
 
Mòduls impartits en llengua estrangera: 
 

 Mòduls (o unitats 
temàtiques) 

Àrees no lingüístiques 
relacionades infantil 

Àrees no ling. 
Relacionades primària 

1r. trimestre Festes de tardor. 
Drets i deures. 
Nadal 

-Coneixement de si 
mateix i autonomia 
personal. 
-Medi natural, social i 
cultural. 

Educació artística. 
Educació per la 
ciutadania 
 

2n. Trimestre L’hivern: Fira de Sant 
Antoni; l’arbre; la Pau. 
Festes de primavera. 

3r. trimestre Arriba l’estiu. 

 
  



 
E 

 
 
 

Relació nominal del professorat 
que impartix la docència en cada 

una de les llengües, amb indicació 
de la seua situació administrativa, 
així com la titulació o el certificat 
que acredite la seua competència 

lingüística. 
  



RELACIÓ PROFESSORAT 

--Completar-- 
 

Cognoms i nom Titulació acadèmica 
Docència. Situació 

administrativa. Val Cast Angl. 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
  



F. 
 
 

Certificat del la secretària del 
centre. 


